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Pelastustoimen uudistus

Aika Maanantai 9.1.2017, klo 13.00, kokous 7

Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, kokoushuone 338.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

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

Poissa
Janne Koivukoski, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 13.00.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Ajakohtaiskatsaus

Puheenjohtaja totesi reformiministeriryhmän linjaukset 21.12.2016, jotka ovat
seuraavat:

18 pelastuslaitosta
Valtakunnalliset ohjauksen vahvistuminen eli

o Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi pelastustoimen kehit-
tämisen valtakunnalliset linjaukset sekä valtakunnalliset lainsää-
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däntöä täydentävät strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämi-
seksi

o Valtioneuvosto voi päättää palvelurakenteen ja tiedonhallinnan oh-
jauksesta strategisella tasolla

o Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin on mahdollis-
ta

o Informaatio-ohjausta ja raportointia vuorovaikutteisella neuvotte-
lumenettelyllä

o Sisäministeriön ohjausta yhteistä varautumista koskevissa tehtä-
vissä valtion keskushallinnon tasolla

Palvelutasopäätösten arviointi tulee sisäministeriöön
Uudelle perustettavalle Valtion lupa- ja valvontavirastolle kuuluisi lailli-
suusvalvonta
Maakuntien rahoituslain perusteluihin on saatu kirjaus, että pelastustoi-
men osalta rahoituksen laskentaperusteena otetaan huomioon asukastiheys
Alueellisen varautumisen yhteensovitus selkeytyy Valtion lupa- ja val-
vontavirastoa koskevan poliittisen linjauksen myötä
Helsingin pelastuskoulun koulutusvolyymi pyritään säilyttämään mutta
ratkaisu on sellainen, että koulutus sisällytetään Pelastusopiston koulutuk-
seen ja koulutus tapahtuu joko Kuopiossa tai sitten alueellisena koulutuk-
sena. Maakunnalla ei ole pelastustoimen koulutustehtävää.

4 Työryhmät

Henkilöstötyöryhmä

Ohjausryhmä linjasi edellisessä kokouksessa, että henkilöstöryhmän työsuunni-
telmaa on muutettava siten, että työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen rooliin kuulu-
via asioita selvitetään ainoastaan informaation lisäämisen näkökulmasta. Henki-
löstötyöryhmän työn sisällöstä karsitaan työmarkkinaosapuolten neuvotteluman-
daattiin kuuluvat asiat.

Kokouksessa oli henkilöstötyöryhmän uusi työsuunnitelma, jota pidettiin ohjaus-
ryhmän linjauksen mukaisena.

Ensihoitotyöryhmän esitys

Ensihoitotyöryhmä oli laatinut seuraavanlaisen esityksen ensihoitajan fyysiseen
suorituskykyyn liittyen.

Ensihoitajan terveydentila ja fyysinen suorituskyky tulee olla työnvaatimuksiin
nähden riittävä. Ensihoitajan terveyden ja suorituskyvyn tulee olla sellainen, että
hän kykenee suorittamaan työtehtävät potilasturvallisuutta tai työturvallisuutta
vaarantamatta. Ensihoitajan kelpoisuusehdot muotoutuvat riittävästä terveydenti-
lasta, hyvästä fyysisestä suorituskyvystä sekä tarvittavasta koulutuksesta.

Todettiin, että esitys on sisällöltään sinänsä perusteltu. Todettiin myös se, että en-
sihoitoasia ja pelastuslaitoksen rooli siinä on herkkä aihe juuri tällä hetkellä mm.
EU-kantelun näkökulmasta. Sovittiin, että Mikä Kättö on yhteydessä sosiaali- ja
terveysministeriöön ja tiedustelee alustavasti stm:n näkökulmia tähän asiaan liit-
tyen.
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5 Ohjausryhmän työsuunnitelma

Työryhmien työstä todettiin, että ne ovat sinänsä tärkeitä mutta nyt tulisi keskittyä
enemmän maakuntien ja pelastuslaitosten rakentamisen olennaisiin tehtäviin ja
niiden välisiin kytkentöihin. Valmistelussa tarvittaisiin selkeää kuvaa olennai-
simmista lakipykälistä, jotka vaikuttavat maakunnan pelastuslaitoksen rakentami-
seen ja siitä, mikä olisi pelastustoimen linja sellaisiin kysymyksiin, joissa lakipy-
kälät antavat useita vaihtoehtoja järjestää toiminta.

Uudistushankkeen viestinnästä oli jälleen puhetta. On erittäin tärkeää, että pelas-
tusjohtajille ja pelastuslaitoksille saadaan ajankohtaista tietoa valmisteluvaiheista
ja valmistelun etenemisestä.

Viestintään liittyen todettiin myös, että maakuntien valmistelusta tulisi saada tie-
toa puolestaan ministeriön suuntaan. Pelastusosastolla on suunniteltu, että nimet-
täisiin viisi henkilöä seuraamaan maakuntien valmistelua ja samalla he voivat
tuoda maakuntien valmistelusta terveisiä sisäministeriön suuntaan.

6 Muut asiat

Todettiin ohjausryhmän kokoukset:

14.2.17, klo 11-14
29.3.17, klo 12-16
20.4.17, klo 13-16
24.5.17 klo 10-13
13.6.17, klo 10-13
16.8.17, klo 10-13
14.9.17, klo 13-16
18.10.17 , klo 10-13
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


