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Pelastustoimen uudistus

Aika Maanantai 14.2.2017, klo 11.00, kokous 8

Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, kokoushuone A 3.3.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla
Mika Kättö, sisäministeriö
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Janne Koivukoski, sisäministeriö
Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos (webex)
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos, pelastusjohtajat vpj.

Poissa
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 11.15.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Ajakohtaiskatsaus

Puheenjohtaja totesi reformiministeriryhmän käsitelleen lopulta myös pelastus-
toimen järjestämislain pykälät. Samalla tuli ratkaisu perustettavan Valtion lupa- ja
valvontavirasto sekä sisäministeriön roolista eli sisäministeriölle tulee palvelu-
tasopäätöksen arviointi ja siihen liittyvä ohjaus ja Valtion lupa- ja valvontaviras-
tolle tulee laillisuusvalvonta. Samalla reformiministeriryhmä linjasi, että aluehal-
lintovirastoille nykyisin kuuluvat pelastustoimen ohjaustehtävät sekä alueellisen
yhteisen varautumisen tehtävät siirretään sisäministeriölle. Alueellisten maanpuo-
lustuskurssien sekä maakuntien yhteisten valmiusharjoitusten järjestäminen siirre-
tään aluehallintovirastoilta Pelastusopistolle. Tämän johdosta tulisi tehdä näitä
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tehtäviä vastaavat määräraha- ja henkilöstösiirrot. Siirto ei edellytä lisämäärära-
haa, vaan kyse on määrärahojen siirrosta pääasiassa valtiovarainministeriön pää-
luokasta sisäministeriön pääluokkaan. Esitys ei edellytä myöskään lisähenkilötyö-
vuosia, vaan kyse on henkilötyövuosien siirroista hallinnonalojen ja virastojen vä-
lillä. Näistä muutoksista tullaan antamaan erilliset hallituksen esitykset.

Ilpo Helismaa piti diaesityksen pelastustoimen järjestelmislain sisällöstä. Diaesi-
tys on pöytäkirjan liitteenä.

4 Muutosjohtajien maakuntakierros

Todettiin muutosjohtajien maakuntakierroksen aikataulu, joka on seuraava:

16.2. klo 9-12 Imatra/Etelä-Karjala
17.2. klo 9-12 Kotka/Kymenlaakso
22.2. klo 9-12 Pietarsaari/Pohjanmaa
23.2. klo 9-12 Kannus/Keski-Pohjanmaa
24.2. klo 9-12 Ylivieska/Pohjois-Pohjanmaa
28.2. klo 9-12 Savonlinna/ Etelä-Savo
8.3. klo 9-12 Forssa/ Kanta-Häme
9.3. klo 9-12 Sastamala/ Pirkanmaa
10.3. klo 9-12 Rauma/Satakunta
15.3. klo 9-12 Heinola/Päijät-Häme
16.3. klo 9-12 Äänekoski/ Keski-Suomi
22.3. klo 9-12 Salo/Varsinais-Suomi
24.3. klo 9-12 Kurikka/Etelä-Pohjanmaa
31.3. klo 9-12 Tornio/Lappi
5.4. klo 9-12 Sotkamo/Kainuu
6.4. klo 9-12 Lieksa/Pohjois-Karjala
7.4. klo 9-12 Iisalmi/Pohjois-Savo
Avoin Uusimaa

Kierros on rakennettu siten, että aamupäivällä muutosjohtajat Pauli Harju ja Si-
nikka Salo pitävät omat puheenvuoronsa. Tämän jälkeen on vuorovaikutteinen ti-
laisuus, jossa on mukana niiden ministeriöiden edustajia, joiden toimialalta tapah-
tu vastuun siirtoja maakuntiin.

Iltapäivän ohjelmasta vastaa maakunta itse ja iltapäivällä järjestetään maakunnan
itsensä päättämiä työpajoja eri aihealueilta. Alustavasti on suositeltu mm. seuraa-
via työpajoja:

1. Maakunnan perustaminen
2. Sote-palvelujen järjestäminen
3. Elinvoimaa monialaisesta maakunnasta
4. Maakunnan ja sen toimialojen varautuminen: Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon (sis. sote-päivystys, ensihoitopalvelu, tartuntataudit ja ympäristöter-
veydenhuolto) ja pelastustoimen näkökulmia varautumiseen

5. Ympäristötehtävät: alueiden käyttö, luonnonsuojelu, vesien- ja merenhoi-
to

6. Ruoka- ja luonnonvarasektori: maaseutupalvelut ja maaseudun kehittä-
minen, maa- ja elintarviketalous, kalatalous ja vesitalous sekä ympäristö-
tervey-denhuolto
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7. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteistyö-
nä

Sisäministeriö on suositellut, että pelastustoimen edustajat järjestäisivät varautu-
mista koskevia työpajoja. Näkökulmana tulisi olla maakunnan yhteinen varautu-
minen ja sen organisointi.

Keskustelussa todettiin, että näiden maakuntakierroksen asioiden tulisi olla maa-
kunnan toimialojen yhteisiä tilaisuuksia eikä niissä pitäisi keskittyä vain toimiala-
kohtaisiin kysymyksiin. Tätä viestiä mm. Timo Reina kertoi vievänsä tiedoksi
kierroksen valmisteluun.

5 Muut asiat

Keskusteltiin siitä, miten uudistuksen viestintää kyettäisiin parantamaan ja miten
pelastusjohtajat ja kumppanuusverkosto saataisiin mukaan työhön kiinteämmin si-
ten, että vältettäisiin päällekkäinen työ. Ehdotettiin sitä, että palvelualueiden pu-
heenjohtajat kytkettäisiin mukaan ohjausryhmän työhön. Päätettiin, että puhutta-
essa asioista, jotka liittyvät palvelualueiden toimintaan suoraan, voidaan palvelu-
alueen puheenjohtajia ottaa kokoukseen.

6 Muut asiat

Todettiin ohjausryhmän seuraavat kokoukset:

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


